
Rammer for aktivitetsudvalg på plejehjem 

Formål med aktivitetsudvalget: Udvalgets opgave er at medvirke til, at plejehjemmet et godt sted at være 

med fokus på fællesskaber, gode oplevelser og aktiviteter. Udvalget arbejder med afsæt i beboernes ønsker 

og interesser. 

 

Hvem kan sidde i aktivitetsudvalget? Udvalget kan både bestå af beboere, familiemedlemmer og venner til 

beboere, samt tidligere pårørende. Desuden kan udvalget bestå af borgere med særlig interesse for det 

pågældende plejehjem, som ønsker at bidrage til aktivitet og gode stunder – herunder at bidrage til at åbne 

plejehjemmet op mod lokalområdet og civilsamfund. 

 

Der kan laves et udvalg, hvis der er minimum tre medlemmer. Udvalget nedsættes af forstanderen i 

samarbejde relevante medarbejdere. Det kan f.eks. være i forbindelse med det årlige statusmøde eller i 

forbindelse med andet arrangement på plejehjemmet. Der lægges op til, at interesserede løbende kan blive 

en del af udvalget.  

 

Hvad kan aktivitetsudvalget beskæftige sig med? Udvalget arbejder med afsæt i gode oplevelser, stunder 

og fællesskab for og med beboerne. Det kan f.eks. være: 

• Større arrangementer/aktiviteter for hele afdelingen/huset 

• Aktiviteter i mindre grupper eller en-til-en 

• Fællesskab og oplevelser i samarbejde med lokalsamfundet f.eks. lokale institutioner, skoler, kirke 

m.m. 

 

Spørgsmål omkring pleje og omsorg varetages ikke af aktivitetsudvalget. Her henvises til Plejehjemsrådet. 

 

Hvem samarbejder udvalget med og hvordan? Ved start beskrives rammer og formål for det fælles 

samarbejde, herunder om udvalget har en tovholder, der eksempelvis er hovedansvarlig for at indkalde til 

møder. Det aftales lokalt, hvordan samarbejdet mellem udvalget og Plejehjemsrådet skal foregå i det daglige. 

Det samme gør sig gældende for udvalgets samarbejde med andre relevante medarbejdere. Udvalget kan 

efter aftale med forstanderen indbyde relevante medarbejdere til at deltage i udvalgets møder. Eventuelt 

årshjul og mødefrekvens aftales lokalt. 

 

Udvalget kan samarbejde med relevante aktører omkring plejehjemmet f.eks. Plejehjemsrådet, rådet på det 

lokale Folkehus, foreninger, lokale erhvervsdrivende, klubber og institutioner, kirker m.fl. 

 

Økonomi: Aktivitetsudvalget har økonomi til rådighed. Beløbet er på 6000 kr. - 10.000 kr. årligt afhængigt at 

plejehjemmets størrelse. Midlerne forvaltes af forstanderen.  

Midlerne er udmøntes således: 

• 0-30 boliger: 6000 kr.  årligt 

• 31-60 boliger: 8000 kr.  årligt 

• 60 – boliger: 10000 kr. årligt 

 

 


